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Чи Ви легко переходите на мову співрозмовника?

Роксолана Кравчишин, студентка другого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Тим, хто живе в Україні, відповідаю 
лише українською“
Мені ніколи не важко перейти на мову туриста — англійську, 
польську. Якщо ж до мене звертаються російською, поясню-
ючи, що не розуміють української, я кажу, що не знаю росій-
ської. До цієї мови я маю антипатію суто з політичних причин, 

пов’язаних із війною. Тим, хто живе в Україні, завжди відповідаю українською. 
Для мене тут не може бути винятку. Хоча мені не важко перейти на іншу мову, 
але вважаю, що в Україні треба розмовляти лише українською.

Юрій Сельський, студент першого курсу Інституту 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій:

„Так. Мені приємно в такий спосіб 
допомогти людині“
Якщо до мене звертаються зрозумілою мені мовою, то я го-
товий переходити на будь-яку мову. Зазвичай можу вільно 
перейти на російську. Англійську знаю гірше, але можу нею 
спілкуватися на побутовому рівні. Скажімо, пояснити турис-
тові, як йому пройти до того чи іншого місця. Перехід на іншу мову — це для 
мене вищий рівень. По-перше, приємно комусь допомогти інформаційно. А 
по-друге — приємно від того, що знаю не одну мову.

Ростислав Ігнат, студент другого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Переходжу лише на англійську. На 
російську — принципово ні“
Якщо в Україні до мене звертаються російською, то я завжди 
відповідаю українською. Навіть якщо російською звертається 
приїжджий. Це для мене принципово. Якщо я бачу, що переді 
мною — людина з-за кордону, яка української не розуміє, то я 

на своєму рівні розмовляю з нею англійською. Перейти на мову співрозмовника 
— це для мене рівень обізнаності, доказ того, наскільки я всебічний у розвитку.

Причиною цього опитування стало 
спостереження за тим, як легко 
не лише в побуті, а й на офіцій-
них заходах ми переходимо на 
мову співрозмовника. З одного 
боку, це ознака нашої високої 
освіченості, зрештою, здатно-
сті вивчити інші мови. Однак 
виникає запитання, чи тим ми не 
применшуємо важливості україн-
ської мови, адже якщо захід від-
бувається на території України, 
то цілком логічно, щоб робочою 
мовою була українська. Але й 
доречно слухати лекції іншими 
мовами і тим самим вдосконалю-
вати власні знання. 

Пригадується інтерв’ю з вірмени-
ном, перекладачем Анушаваном 
Месроп’яном, для якого Україна 
стала другою батьківщиною. 
Коли Анушаван приїхав до Вірме-
нії на науковий захід, де робо-
чою мовою повинна була бути 
російська, то домігся змінити її 
на вірменську.  Ще один епізод, 
пов’язаний із переходом на іншу 
мову, був кілька місяців тому  на 
конференції з метрології. Коли 
доповідач із Херсона запитав: 
„Можно, я буду по-русски?“, то 
завкафедри, нині вже покійний 
Петро Столярчук безпорадно 
розвів руками: „Ну якщо не вміє-
те по-українськи, то вже говоріть 
– що ж поробиш?“. І тут херсон-
ський доповідач несподівано для 
всіх досить непогано заговорив 
українською. 

9 листопада відзначаємо День 
української писемності і мови. 
Вкотре згадуємо про захист укра-
їнської мови (як не парадоксаль-
но!) саме в Україні, адже мова 
– ознака державності. Недарма 
кажуть, що немає окупанта там, 
де є українська мова. Звісно, 
говорити про ці всі речі дуже 
легко у Львові і значно складніше 
у Харкові чи в Донецьку. Тому не 
сприймаймо з обуренням, коли 
хтось вчасно не вивчив державну 
мову, а допоможімо йому збагну-
ти цю важливість. А знання інших 
мов – це не лише можливість по-
розумітися зі співрозмовником, а 
й перейняти добрий досвід його 
чи країни, яку він представляє. 

Соломія Забронська, студентка третього курсу Інституту 
гуманітарних та суспільних наук:

„Можу перейти на будь-яку мову. 
Головне, щоб до мене зверталися 
ввічливо“
З іноземних мов знаю англійську і російську. На ці мови можу 
легко перейти. Це мені зовсім не принципово. Перейти на 
мову співрозмовника — для мене не приниження, а норма. Вважаю, що не-
нормально вважати, що всі конче повинні знати нашу мову. Адже може бути 
так, що ця людина досі не могла з певних причин вивчити українську, не мала 
для того відповідних умов, середовища. Тому не буде нічого страшного, якщо 
я перейду на її мову. Завжди треба поважати і себе, і співрозмовника. Мені важ-
ливо, щоб до мене зверталися нормально, ввічливо, а не по-хамськи. Отож, не 
принципово, якою мовою до мене говорять, а як саме говорять.

Опитувала й міркувала Ірина МАРТИН
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Закінчення на 6 с. m

тренінг від британської ради

Успіх ученого часто залежить від 
знання англійської
Researcher Сonnect — такий тренінг від Британської ради 

зібрав 3 – 5 листопада у Львівській політехніці молодих 
науковців із різних міст. Вони мали добру нагоду поліпшити 
свої комунікативні навички англійською мовою, важливі для 
міжнародного спілкування та співпраці: як правильно складати 
анотацію до наукової праці чи заявку на грантову програму, 
готувати презентації й контактувати з іноземними колегами. 

Researcher Сonnect — проект Бри-
танської ради для професійного роз-
витку молодих учених — діє в бага-
тьох країнах, в Україні — другий рік. 
Такі триденні тренінгові семінари вже 
відбулися у Києві й Вінниці, Харкові 
та Полтаві, а тепер, уперше, — й у за-
хідному регіоні, у Львові — спочатку у 
Політехніці, тоді в ЛНУ ім. І. Франка.

На участь у заході зголосилося 
чимало охочих — після тестування 

відібрали тих, хто знає англійську 
на відповідному рівні (В2 або вище). 
Були учасники зі Львова (крім Полі-
техніки, з НЛТУУ й медуніверсите-
ту) та деяких обласних міст. Якщо 
в інших країнах участь у проекті 
коштує, то в Україні два перші роки 
учасники мають можливість долу-
читися до нього безплатно.

Роботу науковців координувала 
досвідчений тренер Тара Мітчел, 

яка раніше навчала комунікатив-
них навичок учених у багатьох ін-
ших країнах. Учасники працювали 
в групах, використовуючи метод 
кейсів, потім презентували свої 
напрацювання, а тренер комен-
тувала, підказувала. Організатор 
заходу, координатор освітніх про-
грам БР в Україні (Київ) Марія За-
харова пояснює, чому такий проект 
є важливий:

— В Україні молодим науков-
цям та аспірантам часто бракує 
навичок спілкування англійською 
в академічному середовищі, вони 
не знають, як правильно написати 
англійською наукову анотацію, їм 
важко скласти переконливу заявку 
на конкурс грантів, представити 
себе достойно на міжнародному 
рівні. Наш проект дає дуже корис-
ні навички і вміння, що виводять 
учених на абсолютно інший рівень, 
підвищують його статус і у профе-
сійному середовищі, й у виші, й у 
міжнародному академічному прос- 
торі загалом. Серед завдань Бри-
танської ради в Україні — пропа-
гувати розвиток освіти, наукові й 
технічні зв’язки між Великобрита-
нією й Україною, адже ми вважаємо 
науку дуже важливою складовою 
загальнокультурної співпраці, од-
ним із шляхів побудови довіри між 
нашими країнами.

Ірина ШУТКА

міжнародний захід

Маркетинг і логістика — на часі
У Політехніці відбулася ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція „Маркетинг та логістика в системі менеджменту“. 
Серед учасників — представники навчально-наукових інституцій 
Польщі, Німеччини, Литви, Азербайджану, Таджикистану. Також 
чимало представників з Києва та обласних центрів. Львівські виші 
представили науковці Комерційної академії, Медичного університету, 
Університету бізнесу і права, Інституту менеджменту. Особливим 
гостем заходу став почесний голова програмного комітету, міністр 
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
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конференція

Чи не кожен нині більшою або меншою мірою живе/працює/відпочиває у світі віртуальному, 
що впливає і на персональне життя, і на соціум, економіку й державу, і на різні процеси в 

міжнародному контексті. Про феномен інтернету й особливості комунікації в сучасному світі 
говорили на міжнародній науково-практичній конференції „Інформаційна безпека в мережі Інтернет: 
глобальні виклики та національні стратегії“, що відбулась 4 листопада у Львівській політехніці.

Пастки всесвітньої павутини: 
фаховий погляд

Захід, який організа-
тори — кафедра міжна-
родної інформації Полі-
техніки (ІМФН) — приу-
рочили 10-річчю кафедри 
й 200-річчю університету, 
зібрав фахівців з України 
та Польщі. Учасники, ска-
жімо, мали нагоду почути 
думки науковця Лєшека 
Кліха з Варшави на тему 
безпеки бізнес-процесів 
при використанні хмар-
них технологій та послу-
хати професора Олек-
сандра Сосніна з Києва. 
Так, знаний фахівець за-
уважив, що інтернет доз-
воляє наче бути скрізь, 
водночас і затягує в яму, 
з котрої неможливо ви-
братися (бо ми не здатні 
сприйняти надмір інфор-
мації), а також — як легко 
за посередництва інфор-
маційно-комунікаційних 
засобів людина може ста-
ти об’єктом маніпуляцій.

Професор Василь Гу-
лай нагадав історію ка-
федри ІМ, яку нині очо-

лює (першим її завіду-
вачем був Юрій Лунь). 
Наголошуючи на акту-
альності фахових напря-
мів, пов’язаних з аналізом 
та обробкою інформації, 
міжнародними відно-
синами й комунікацією, 
міжнародним правом й 
інформаційними систе-
мами та технологіями 
(сучасна ситуація в Украї-
ні тут — найпереконливі-
ший аргумент), він дещо 

критично висловився 
про спеціальність із за-
твердженого 2015 року 
Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, 
— „Міжнародні відноси-
ни, суспільні комунікації 
та регіональні студії“.

На конференції свої 
напрацювання предста-
вили й досвідчені дослід-
ники, і студенти. Гово-

рили про інформаційні 
війни (зокрема інформа-
ційні складові, роль ме-
діа у контексті російської 
агресії на сході України), 
загрози інформаційній 
безпеці держави, кібер-
безпекові стратегії дер-
жав, технічні аспекти без-
пеки в інтернеті, пробле-
ми захисту персональних 
даних тощо.

Ірина ШУТКА

діалог

University days від EPAM Systems
Освіта і бізнес мають бути ближчі — так вважають у компанії 

EPAM Systems, а відтак проводять у різних містах України 
University days. 2 листопада на такій конференції у Львівській 
політехніці говорили про тренди ІТ-галузі, бізнес-аналітику, 
тестування ПЗ, роль DevOps-інженера на проекті та багато іншого, 
не менш цікавого.

Зустріч у Політехніці стала ре-
зультатом кількарічної співпраці 
однієї з найбільших ІТ-компаній 
України EPAM Systems й Інституту 
комп’ютерних наук та інформацій-

них технологій університету. До-
цент кафедри АСУ Анатолій Батюк 
згадує про кількарічні зв’язки: у квіт-
ні 2011 року в ІКНІ відкрито першу 

ІТ-лабораторію EPAM, а у вересні 
2014-го — другу.

Підготовка молодих інженерів — 
один із важливих освітніх напрямів 
EPAMа. University days зорієнтовані 
радше на викладачів (хоча на зустріч 
прийшло й чимало студентів) і по-
кликані зблизити академічне середо-
вище з індустрією. Директор освіт-
ніх програм компанії EPAM в Укра-
їні Максим Пачабут зауважує, що у 
діалозі бізнесу й освіти є проблеми 
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до практики

Львівських студентів навчають працювати 
з інноваційними технологіями

Як впроваджувати інновації у процес розробки нових 
продуктів — львівські IT-компанії діляться власним досвідом 

зі студентами. Серію тематичних тренінгів для студентів 
комп’ютерних спеціальностей розпочала кафедра електронних 
обчислювальних машин Львівської  політехніки.

— Лише теоретичної освіти й 
аудиторних занять недостатньо для 
формування повноцінного IT-фа-
хівця. Тому важливо дати студентам 
можливість безпосередньо спілкува-
тися із тими, хто готує програмний 
продукт у провідних IT-компаніях 
Львова, — каже Анатолій Ігнатович, 
ініціатор тренінгів, старший викла-
дач кафедри ЕОМ Політехніки.

Чергове заняття відбулось у між-
народній аутсорсинговій IT-компа-
нії Ostware Services, що зокрема на-
дає послуги у сфері розробки ПЗ для 
мережевих пристроїв, пристроїв те-

лекомунікації та мультимедіа. Ком-
панія є членом Львівського ІТ-клас-
теру. На січень 2016-го понад поло-
вина її працівників — випускники 
напряму підготовки „Комп’ютерна 
інженерія“ у Політехніці. Технології 
Ostware Services дозволяють еконо-
мити при впровадженні інновацій. 
Віталій Дутка, старший програмний 
інженер компанії розповідає:

— Завдяки співпраці з іноземни-
ми замовниками наша компанія має 
доступ до інноваційних технологій, 
яких ще нема на ринку України. Вже 
готові рішення ми використовуємо, 

щоб покращити операційні процеси 
й оптимізувати використання ресур-
сів.

За словами представників компа-
нії, технології, з якими вони працю-
ють, могли б спростити підключення 
обладнання при реалізації проекту 
„розумного мікрорайону“ у Львові 
та зекономити на фахівцях, які нада-
лі обслуговуватимуть технологічні 
інновації.

Ознайомлення студентів з інно-
ваційними технологіями дозволить 
посилити спільноту IT-фахівців мі-
ста. До того ж, розвиток ІТ — один 
із пріоритетів розвитку Львова до 
2020 року.

Анастасія ОНОПРІЙЧУК,
громадська активістка кампанії 

„Розумне місто“

і взаємні дорікання: освіта чекає від 
бізнесу орієнтирів, компанії від ви-
шів — результатів. Насправді ж їх 
об’єднує один інтерес — щоб молоді 
люди отримували актуальні знання. 
Максим Пачабут каже:

— У нашій компанії є розумін-
ня, що вища освіта в Україні — не в 
найкращій ситуації. University days 
сфокусовані на тому, щоб зберегти 
той викладацький склад, що є, адже, 
як відомо, хороший ІТ-викладач лег-
ко може піти в індустрію — і рідко 
коли повертається до викладання. 
Тому ми прийшли з ініціативою, щоб 
ті, хто пішов у бізнес, якоюсь мірою 
повернулися до академічного сере-
довища. Крім цього, викладачам, які 
прагнуть розвиватись і знати тен-
денції, хочемо донести наші най-
кращі напрацювання, найактуаль-
нішу інформацію. Цей рух є у Києві, 
Харкові, тепер і у Львові. Хочемо 
створити повноцінну спільноту, де 
діляться знаннями. Тож перша наша 
ціль — зорієнтувати викладачів, сту-
дентів у трендах галузі, друга — хо-
чемо чути їхні запити, з чим до них 
йти, що саме їм потрібно.

Тетяна Свірідова, менеджер з 
розробки ПЗ EPAM Lviv, розвіяла 

кілька узвичаєних ду-
мок про тестинг і QA, 
зокрема, що це — лег-
ше, ніж програмувати: 
тестувальник не просто 
перевіряє продукт на 
відповідність вимогам 
замовника, а має загалом 
дати оцінку рівня якості 
продукту, а для цього 
мусить добре знати те-
орію й розуміти пред-
метну галузь (медици-
на, медіа тощо), бачити 
нюанси й ризики… 

Олександр Жернокльов розповів 
про „страшного зеленого монстра“ 
— саме так було зображено великі 
дані й бізнес-аналітику у презентації 
Т. Свірідової. А Олег Скоропад кре-
ативно і з гумором описав-зобразив 
еволюцію комунікації між різни-
ми учасниками процесу створення 
і використання ІТ-продукту: якщо 
колись вони спілкувалися, носячи з 
кабінету в кабінет… дискету, то нині 
зв’язок між спеціалістами з розроб-
ки, тестувальниками й фахівцями з 
технічного обслуговування й аж до 
користувача забезпечує DevOps-ін-
женер. Він дбає, аби ця комунікація 

була оперативна й ефективна, відтак 
важливою є її автоматизація. За сло-
вами спікера, хороший DevOps-фахі-
вець — той, який сидить-п’є каву, бо 
все відлагоджено працює й без нього. 

Студентам EPAMівці порадили 
дослухатись до себе, аби зрозуміти, 
що їм ближче — тестування, програ-
мування, DevOps, адже це не просто 
різні технічні напрями, а й відмін-
ні стилі життя і сприйняття світу. 
Очевидно, University days у цьому 
можуть лише допомогти. Їх плану-
ють проводити щомісяця.

Ірина ШУТКА
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— Перша конференція від-
булася 20 років тому, восени 
1996-го. Тоді зібралися економі-
сти — фахівці і науковці, — які 
хоч трохи чули про маркетинг, 
але про логістику ще нічого не 
знали. Це поняття я „привіз“ зі 
стажування у Західносаксонській 
вищій фаховій школі (м. Цвікау, 
Німеччина). Ми багато дискуту-
вали, відкривали для себе нове. 
Оскільки дійшли спільної думки, 
що без маркетингу і логістики 
економіка не може розвиватися, 
то таку фахову конференцію до-
речно проводити щодва роки. Зреш-
тою, конференції сприяли й тому, 
що виникла кафедра маркетингу і ло-
гістики, — згадує завідувач кафедри 
професор Євген Крикавський. 

— Чому дві науки вирішили об’єдна-
ти на одній кафедрі?

— У Польщі й Німеччині марке-
тинг і логістика — поруч, тому що 
маркетолог доносить інформацію 
про товар, докладає зусилля до того, 
щоб людина хотіла його придбати, а 
логіст мусить доправити продукт до 
споживача. Ці дві науки повинні не 
конфронтувати, а діяти інтегровано. 
Від того ми лише виграємо. Особливу 
актуальність логістики ми зрозуміли 
вже під час цієї війни на сході Укра-
їни.

— Що змінилося у розвитку марке-
тингу і логістики впродовж тих 20-ти 
років? 

— Власне спостерігаємо цілу ево-
люцію — співіснування маркетингу 
і логістики окремо, поруч, спільний 
розвиток. Тепер ці дві науки мають 
нове завдання — посилювати одна 
одну.

Під час конференції діяли дві сек-
ції — маркетингу і логістики. Усього 
прозвучало близько сотні доповідей, 
у яких порушували питання дуально-
го розвитку маркетингу і логістики, 
світового досвіду у цьому. Маркето-
логи й логісти говорили про грошові 
потоки і сталий розвиток України, 
сучасні технології управління го-
тельно-ресторанного бізнесу, опти-
мізацію витрат на маркетингову 

діяльність підприємства, вдоскона-
лення його логістичних схем, спосо-
бів інформування клієнтів, оптимі-
зацію у різних сферах, ризики тощо. 
Учасниками конференції цього разу 
були не лише науковці, а й практики, 
які впроваджують маркетингові і ло-
гістичні засади на підприємствах. Се-
ред доповідачів — професор Махефа 
з Цвікау, який приїхав до Політехніки 
на 10 днів раніше і прочитав студен-
там лекції. 

Власне цими днями професор 
Крикавський відзначає своє 40-річ-
чя в науці. Під час заходу прорек-
тор Львівської політехніки Ната-
ля Чухрай рекомендувала Євгена 
Крикавського на здобуття урядової 
нагороди. А Степан Кубів від імені 
прем’єр-міністра України В. Гройс- 
мана вручив подяку Євгенові Кри-
кавському та всій кафедрі і попросив 
Євгена Васильовича стати радником 
першого віце-прем’єра.

Степан Кубів подарував ректорові 
Львівської політехніки професорові 
Юрію Бобалу і директорові ІНЕМ 
Олегові Кузьміну подарункові видан-
ня „Ще не вмерла України ні слава, ні 
воля“, що побачили світ до 25-річчя 
Незалежності. Проректор з науки 
Наталя Чухрай, ректор Львівсько-
го інституту менеджменту Мирон 
Янків і троє найкращих доповідачів 
конференції отримали пам’ятні мо-
нети „Слава Україні — Героям слава“ 
і „Україна починається з тебе“. 

Ірина МАРТИН

міжнародний захід

Маркетинг і логістика —                     
на часі

m Закінчення. Початок на 3 с.

коротко
Відкрито конкурс 2017 Програ-

ми Еразмус+. Передбачено 
подавати проектні заявки за 
такими напрямками: КА1 — На-
вчальна мобільність: Кредитна 
та Ступенева мобільність — до 2 
і 16 лютого 2017 р., КА2 — Проекти 
співпраці: Розвиток потенціалу, 
Альянси знань, Стратегічні парт-
нерства — до 9 лютого, 28 люто-
го, 29 березня 2017-го; за на-
прямом ім. Жана Моне: Модулі, 
Кафедри, Центри досконалості, 
Підтримка асоціацій, Мережі, 
Проекти — до 23 лютого 2017 р. 
Більше — на www.erasmusplus.
org.ua.

Написали диктант „Національ-
ної єдності“. 9 листопада, до 
Дня української писемності та 
мови, відбувся 16-й радіодик-
тант. Політехніки мали мож-
ливість долучитися до нього. 
Зокрема НТБ університету напе-
редодні запросила всіх приєд-
натися до написання диктанту, 
який читали у прямому ефірі 
Національного радіо.

Hack for Lviv — реєструйся і 
змінюй місто! Startup Depot 
й Інститут міста оголошують 
набір на хакатон для розробки 
ІТ-рішень (на основі відкритих 
даних), спрямованих на вирі-
шення проблем міста. Реєстра-
ція — до 20 листопада, розробка 
проектів — 26 – 27 листопада. 
За перше місце — 3000, друге — 
2000, третє — 1000 євро. Участь 
у хакатоні безплатна.

„Вища Освіта-2016“. Така вистав-
ка відбудеться 11–12 листопада 
у Львівському палаці мистецтв. 
Заплановано презентації на-
вчальних закладів, майстер-кла-
си з вивчення іноземних мов 
тощо. У заході візьмуть участь 
вітчизняні й закордонні виші.

200000 доларів від Китаю на 
інклюзивну освіту. Грантовий 
договір на розвиток інклюзив-
ного освітнього середовища в 
Україні підписали голова БФ 
Порошенка Марина Порошенко 
і голова Міжнародної торгової 
палати Великого Шовкового 
Шляху Люй Цзяньчжун (Китай). 
В Україні 700 тис. дітей — із 
порушеннями психофізичного 
розвитку, із них лише 10% на-
вчається в інклюзивних школах.

За матеріалами інформагенцій, МОН
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до ювілею 

День маркетолога-2016
Традиційно, 25 жовтня, студенти і викладачі кафедри маркетингу і 

логістики ІНЕМ збираються у дружньому колі, щоб відсвяткувати 
День маркетолога. Свято ми приурочили й знаменній даті — 
200-літтю рідного університету.

Приємно, що рік за роком зроста-
ють масштаби святкування. Цього 
разу у комічно-інтелектуальному 
поєдинку зійшлися студенти ІНЕМ 
(команда „5 пара“) та ІППТ (команда 
„Свідки Котлера“). Команда „5 пара“ 
зустріла своїх суперників по-домаш-
ньому: в халатах і тапочках. Ми хо-
тіли створити домашню атмосферу, 
показати комфорт і затишок, який 
відчуваємо на кафедрі впродовж 
п’яти років. Раді, що нам це вдало-
ся: веселі репетиції, креативні ідеї 
та прагнення бути найкращими при-

вели нашу команду до перемоги. Ми 
вдячні членам журі за те, що об’єк-
тивно оцінювали командний виступ 
і були захоплені нашими знаннями 
та талантами. Більшість членів журі 
— незалежні експерти, представ-
ники бізнесу. Останні, до слова, 
засвідчили, що готові відкрити для 
нас двері своїх компаній. Також, ми 
вдячні викладачам за підтримку та 
створення цікавих конкурсів, в яких 
ми змогли проявити себе, спробу-
вати свої сили в імпровізації, об’єд-
нати найстарших та наймолодших 

студентів-маркетологів в єдину ко-
манду. Допомогли нам вийти в пере-
можці і наші глядачі, які відгадували 
наші пантоміми і сміялися з наших 
жартів. 

Варто відзначити сильну роботу 
наших суперників, студентів ІППТ. 
Ми оцінили їхню добру підготовку, 
цікаві ідеї та різноманітні таланти. 
Завжди цікавіше змагатися з достой-
ним суперником. На своє свято ми 
запросили й нашого гостя — профе-
сора з Німеччини, маркетолога Анрі 
Магефа, який не раз вражав нас свої-     
ми яскравими та креативними лек-
ціями. Відчувалося, що йому сподо-
балося у нас. Цього разу нам вдалося 
подолати мовний бар’єр на всі 100 
відсотків, передати свої емоції та 
відчуття і здивувати нашого гостя, 
який повернеться додому з неймо-
вірними враженнями та фотографія-                                                                                
ми на пам’ять. Тепер і в німецьких 
вишах будуть знати про масштаби 
святкування нашого професійного 
свята. Сподіваємося, з часом свято 
набуде міжнародного значення і ми 
зможемо запросити до нас й інозем-
ні команди. І не має значення хто ти 
— викладач чи студент, українець чи 
іноземець,— нам завжди допомо-
жуть порозумітися позитивні емоції 
та дружня, доброзичлива атмосфера.

Наталя СТАРОСІЛЕЦЬ,
Інна БАХМАТЮК,
Богдан ЧЕПІТАК,

 учасники команди „5 пара“

лекція

Норвезький консультант розповів, 
як боротися з корупцією

В Інституті адміністрування та післядипломної освіти, а саме 
на кафедрі адміністративного та фінансового менеджменту, 

відбулася лекція норвежця Олафа Саксегаарда „Антикорупційна 
діяльність в управлінні людськими ресурсами та питаннях 
становлення і розвитку організацій та бізнесу в Європі“.

Слухачі лекції — учасники курсів 
професійної перепідготовки звіль-
нених у запас військовослужбовців 
Збройних сил України та членів їх-
ніх сімей, а також курсів підвищення 
кваліфікації, яких скерувала Держав-
на фінансова інспекція у Львівській 
області,студенти Політехніки.

Олаф Саксегаард — незалежний 
консультант з управління людськи-
ми ресурсами. Це його не перша лек-
ція в Україні. Саксегаард уже кілька 
разів був лектором кафедри менедж-
менту Полтавського університету 
економіки і торгівлі. У Львівській 
політехніці норвезький консультант 

р о з п о в і в 
про основні 
ознаки су-
спільства, яке 
готове боротися з 
корупцією, про найбільш корупційні 
сфери. Лектор наголосив, що вико-
рінити корупцію можна лише змі-
нивши культуру країни і певні юри-
дичні аспекти. Саксегаард пропонує 
у сфері держуправління створювати 
консалтингові центри. 

Ірина МАРТИН
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з перших уст

За електронною картографією — 
майбутнє
Кафедру картографії та геопросторового моделювання ІГДГ 

нещодавно очолив доктор географічних наук, лауреат 
Державної премії в галузі науки і техніки Ростислав Сосса.

Ростислав Іванович, випускник 
географічного факультету (за спе-
ціальністю „картографія“) Київ-
ського державного університету                                 
ім. Т. Шевченка, понад 20 років очо-
лював Державне науково-виробни-
че підприємство „Картографія“. До 
слова, за комплекс робіт зі створен-
ня Національного атласу України 
був удостоєний Державної премії 
в галузі науки і техніки. Якийсь час 
очолював Державну службу геодезії, 
картографії та кадастру України. 

Коло наукових зацікавлень Рос-
тислава Сосса — історія картографії, 
розвиток національного картогра-
фування, тематична і топографіч-
на картографія. З 2007 року очолює 
Українську картографічну асоціа-                                                                     
цію, яка об’єднує картографічну 
спільноту України. Не раз брав 
участь у міжнародних картографіч-
них конференціях, що проходять у 
різних країнах світу.

Цікавлюсь у Ростислава Іванови-
ча, які дороги привели його зі столиці 
до Львова?

— Про Інститут геодезії Львів-
ської політехніки чув чимало добрих 
слів від його випускників, а вже ближ-
че познайомився з ним, коли в ін-
ституті 2009 року створили кафедру 
картографії та геопросторового мо-
делювання. Я допомагав тодішньому 
керівникові Петру Чернязі і словом, 
і ділом. Торік мене запросили сюди 
на професорську посаду, то ж рік жив 
між Києвом і Львовом. Коли запро-
понували очолити кафедру, вагався, 
врешті прийняв пропозицію, бо, з 
одного боку, мене приваблює кар-
тографічна наука (тут є можливість 
проводити наукові дослідження), з 
іншого — потрібно готувати наукові 
кадри вищої кваліфікації (кандидатів 
та докторів наук). Не менш важливо 
й те, що Львів має багаті картогра-
фічні фонди, з якими можуть працю-
вати студенти, майбутні аспіранти і 
це велике картографічне багатство 
нам слід якнайповніше використо-
вувати. То ж завдання кафедри — го-
тувати сучасних фахівців з добрими 

знаннями картографічного методу 
досліджень, геоінформаційних тех-
нологій, адже за електронною кар-
тографією, веб-картографуванням, 
створенням веб-порталів — майбут-
нє. 

— Які проблеми кафедри хвилюють 
Вас як керівника?

— Є проблема з укомплектуван-
ням кафедри фахівцями-картографа-
ми, які добре знали б основи класич-
ної картографії, тенденції розвитку 
сучасної картографії, електронної 
картографії, вміли б працювати з 
інформаційними картографічними 
системами, адже цього всього ми 
маємо навчити наших студентів не 
лише теоретично, а й практично. 
Таких готових фахівців немає, тому 
будемо змінювати спеціалізацію та 
підвищувати кваліфікацію виклада-
чів кафедри. Приємно відзначити, 
що співробітники кафедри спромож-
ні вирішити ці завдання.

— Нині великої ваги набирає прак-
тика обміну студентами із закордон-
ними вишами. Чи ваша кафедра долу-
чилася до цього процесу?

— Про обмін студентами наразі 
не йдеться. Хоча нам потрібно буду-
вати наукові і методичні контакти 
з навчальними закладами відповід-
ного профілю Польщі, Німеччини, 
Словаччини, Чехії, Угорщини, адже 
сусіди нас значно випереджають в 
освоєнні нових технологій створен-
ня та використання карт тощо. Щодо 
викладачів, то вони беруть участь у 
закордонних наукових заходах.

— Які плани кафедри на майбутнє?
— Наші основні напрями нау-

кової діяльності незмінні — еко-
логічне і природоохоронне карто-
графування. Концептуального пе-
реосмислення вимагають підходи 
до створення та використання вій-
ськових топографічних карт. Зміст 
топографічних карт значною мірою 
базується нині на досвіді їх викори-
стання у роки Другої світової війни. 
Час іде вперед: змінилися тактика 
воєнних дій, технології їх ведення, 
всебічне поширення отримали ін-
формаційні технології, тому наше 
пріоритетне завдання — розроби-
ти концепцію топогеодезичного 
та картографічного забезпечення 
сектора безпеки та оборони дер-
жави. Інший напрям — створити 
геоінформаційні системи. Запла-
нували розробити геоінформацій-
ну систему Львівської політехніки, 
яку можна було б розмістити на 
сайті університету, а також атлас 
нашого вишу. Щоб створити такий 
атлас, треба зібрати дуже великий 
фактичний матеріал.

— Для відзначення 200-літнього 
ювілею Львівської політехніки щось 
плануєте?

— В рамках заходів готуємо ви-
ставку „Картографічні видання 
Львова“, на якій будуть представлені 
плани і атласи Львова — від перших 
видань до сьогодення. На ній можна 
буде побачити стародавні плани мі-
ста, зрозуміти, як розвивалося його 
картографування, які були тенден-
ції у XVIII ст., австрійські видання 
XVIII — XIX століть, перші укра-
їнські плани кінця XIX ст., плани 
міжвоєнного періоду, видання ра-
дянського періоду (до слова, тоді 
спотворювали географічну основу, 
зокрема — у планах для широкого 
вжитку подавали неправдиві відда-
лі, напрямки тощо). Постараємося, 
щоб на виставці були і військові пла-
ни Львова. Хочемо до виставки ви-
дати каталог картографічних видань 
міста. Тобто, геоінформаційна си-
стема й атлас Політехніки, виставка 
картографічних видань Львова — це 
першочергові завдання кафедри.
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дискусійний клуб

Відкривати світ допомагає Карстен Фогт
У Львівській політехніці 25 жовтня відбулася регіональна зустріч 

дискусійного клубу „Відкрий Світ“. Німецький політик Карстен 
Фогт, колишній депутат Бундестагу Німеччини, колишній Президент 
Парламентської асамблеї НАТО поділився з молодими учасниками 
зустрічі своїми роздумами стосовно конфліктів в Україні і Сирії та 
розповів про дискусії в ЄС і НАТО щодо впливу на політику Росії.

Організатори заходу — 
Фонд ім. Фрідріха Еберта 
в Україні, Благодійний 
фонд Арсенія Яценюка 
„Відкрий Україну“ та Між-
народний інститут освіти 
та зв’язків з діаспорою 
Львівської політехніки. 
Послухати й подискуту-
вати з німецьким політи-
ком щодо майбутнього 
безпеки України і Європи 
загалом, обговорити роль 
молоді у становленні без-

пеки, миру та демократич-
ного розвитку в Україні, 
яка опинилася перед бага-
тьма викликами, особливо 
у сфері безпеки, прийшло 
багато студентів універ-
ситету, молодих політо-
логів, економістів, жур-
налістів і міжнародників. 
Приємно було бачити, що 
молодь прагне змінити 
свою країну на краще. А 
що добре знає англійську 
мову, то разом із лектором 
спробувала шукати спіль-
них шляхів виходу Украї-
ни зі складної ситуації. 
Однак, як стало зрозуміло 
згодом, „домашню робо-

ту“ маємо виконати самі, 
засукавши рукави і наво-
дячи лад у власному домі. 

Карстена Фогта (на 
світлині) привітав прорек-
тор з науково-педагогіч-
ної роботи Львівської по-
літехніки Олег Давидчак, а 
модератор заходу, дирек-
тор Благодійного фонду 
Арсенія Яценюка „Відкрий 
Україну“ Тарас Михальнюк 
та координатор проектів 
Регіонального представ-

ництва Фонду ім. Фрідріха 
Еберта в Україні Марія Ко-
валь докладніше предста-
вили аудиторії німецького 
політика, підкресливши, 
що такі діалоги допомо-
жуть молоді активніше 
дбати про безпеку своєї 
країни і Європи загалом 
та сприяти встановленню 
миру й демократичного 
розвитку у світі.

Лектор одразу дав зро-
зуміти, що нинішню Украї-                                                                                                              
ну ніхто в Європі не чекає 
і про її вступ до європей-
ської спільноти „можна 
говорити десь років через 
десять“. Карстен Фогт ви-

словив впевненість, що 
саме українська молодь 
зможе суттєво впливати 
на ситуацію у своїй краї-
ні, змінити її стратегічну 
ситуацію, зробити її ком-
фортною, безпечною. Він 
висловив впевненість, що 
українцям не слід чекати 
допомоги від Європи чи 
США, а самим впливати 
на позитивні зміни у вну-
трішній і зовнішній по-
літиці, як це після війни 

зробили німці, робити ре-
форми, зменшувати вплив 
старої еліти на політику і 
життя країни. „Сподіваю-        
ся, що ваше покоління 
зможе щось змінити, бо 
знаєте про світ багато“, і, 
попри „економічні нега-
разди, маєте можливість 
змінити цю країну і таким 
чином змінити на краще 
увесь континент“.

Лектор засудив полі-
тику Росії стосовно Сирії, 
„яка знехтувала світові 
цінності і норми“, під-
кресливши, що для здійс-
нення своїх брудних цілей 
і дестабілізації країн вона 

не гребує навіть росій-
ськими меншинами. Це 
нині дуже турбує Європу, 
бо якщо раніше „я думав, 
що цього статися не може 
в європейській країні, то 
тепер такої впевненості в 
мене нема: криза в Украї-
ні змінила наше уявлення 
про мир у світі“. 

Говорив гість і про 
Мінські домовленості, 
які, на його думку, не вре-
гулюють українську кризу 
у найближчому часі, а до-
рожня карта зможе лише 
„заморозити, а не припи-
нити війну на сході Украї-
ни“. 

На завершення Кар-
стен Фогт відповів на за-
питання, які хвилюють 
молодь: чи не розпадеть-
ся ЄС, чому Україну по-
рівнюють із Сирією, як 
студентам змінити полі-
тику України („я тут по-
ради вам дати не можу“), 
коли Крим повернеться до 
України і як його повер-
нути („це не так просто і 
воювати за нього не буде 
жодна європейська краї-
на“), як Євроатлантичні 
структури реагують на 
сепаратизм на сході Укра-
їни, в Східній і Централь-
ні Європі, котрі підсилює 
Росія, які основні зміни 
треба здійснити в Україні, 
щоб найближчим часом 
увійти до ЄС тощо. 

Катерина ГРЕЧИН
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замість рецензії

Філософська думка в Україні
Ще донедавна чимало так званих пострадянських філософів 

стверджувало, що в Україні не було і немає своєї філософської 
думки і її речників. Не будемо шукати мотивів такого абсурду, а тільки 
порадимо подивитися на українську науку в цій сфері українськими 
очима, зокрема професора кафедри філософії ЛНУ ім. І. Франка Ігоря 
Захари (Ігор Захара. „Українська філософія“, Львів, ЛНУ імені Івана 
Франка, 2014).

Провідний працівник 
Інституту франкознав-
ства Львівського націо-
нального університету 
імені Івана Франка Юрій 
Горблянський сказав про 
автора так: „У контексті 
української науково-фі-
лософської традиції 
близько півстоліття Ігор 
Захара, без сумніву, був 
знаковою особистістю, 
із неповторним харизма-
тичним шармом, виразно 
своєрідним поглядом на 
важливість історико-сис-
тематизаторського ви-
вчення специфіки люд-
ського філософування“.

Читаю в „Українській 
філософії“: „Учений (ми-
трополит Іларіон — Б.З.) 
був переконаний, що ду-
ховна свобода пов’язана з 
християнством, а істина, 
набута через благодать, 
потребує значних зусиль 
для її утвердження і захи-
сту. Цьому сприятимуть 
як інтелектуальні зусил-
ля, що заховують „благі 
помисли і гострий ро-
зум“, так і державно-по-
літичні: необхідно, щоби 
благочестя було пов’яза-
но з владою. Такий тип 
влади утвердив на Русі 
князь Володимир, який 
не тільки особисто спо-
відував християнство, а 
й втілював його у життя 
Давньої України“.

Думаю: чи владні осо-
би (можливо, навіть де-
хто з них — особистості) 
сповідують благочестя? 
Не тоді, коли гарно гово-
рять, звертаючись до на-
родних мас перед вибо-
рами, а тоді, коли виби-

рають спосіб дії стосовно 
того ж таки народу.

Йдемо далі сторінка-
ми книги для студентів, 
які „вивчають історію 
філософської думки в 
Україні як нормативний 
курс“ (цитую за анотаці-
єю). Замислююсь: а чи не 
потрібно було б читати 
думки філософа Ігоря За-
хари (який аналізує стан 

моральності українсько-
го суспільства різних 
періодів разом із Іваном 
Вишенським і Григорієм 
Сковородою, Маркіяном 
Шашкевичем і Миколою 
Гоголем, Памфілом Юр-
кевичем та Михайлом 
Драгомановим, Тара-
сом Шевченком та Іва-
ном Франком, Дмитром 
Донцовим і В’ячеславом 
Липинським, Йосипом 
Сліпим і Андреєм Шеп-
тицьким, Володимиром 
Вернадським і Дмитром 
Чижевським) передусім 
владним чиновникам, ді-
яльність яких мала би бути 
невіддільна від морально-

сті? Бо ж і мудрість, каже 
автор разом із Данилом 
Заточником „є умовою 
існування влади та спосо-
бом етичного обмеження 
діяльності володаря в 
рамках розумного; тільки 
справді мудрий правитель 
здатний зрозуміти необ-
хідність стриманості і по-
міркованості в політиці“.

Додамо: не тільки в 
політиці, а передусім 
у повсякденному жит-
ті. Григорій Сковоро-
да вважав, що якщо ми 
хочемо виміряти небо, 
землю, моря і океани, 
то ми повинні спочат-
ку виміряти самих себе, 
констатує Ігор Захара. 
То ж говоримо про лю-
дину, про самих себе. 
„Пізнай себе — просив 
нас Григорій Сковорода. 
— Прислухайся до себе й 
послухай свого Господа. 
Є в тобі Отець твій, Цар 
і Наставник. Прислухай-
ся до себе, знайди Його і 
послухай Його. Лиш Він 
знає, що тобі споріднене, 
тобто корисне. Сам Він і 
поведе до цього, запа-
лить охоту, закуражить 
до труду, увінчає вінком 
і благословенням твою 
голову. Прошу, мій дру-
же, не починай нічого 
без цього царя у твоєму 
житті“.

А хто нині є царем у 
нашому пострадянсько-
му житті? Корисливість. 
Гроші. Заздрість. Праг-
нення допасти до влади.

То ж, можливо, мав 
слушність Микола Го-
голь: „...з’явився народ, 
який за релігією, місцем 

проживання належав до 
Європи, проте способом 
життя, звичаями й одя-
гом був абсолютно азі-
атським, народ, у якому 
дивовижним чином зі-
йшлися дві протилежні 
сторони світу, дві різ-
нохарактерні стихії: єв-
ропейська обережність 
й азіатська хвацькість, 
прямолінійність і хит-
рість, велика активність 
і крайня лінь та зманіже-
ність, устремління до 
розвитку, вдосконален-
ня і водночас намагання 
виказувати до всякого 
вдосконалення погорду“.

Скажете: ситуація змі-
нюється. Хитаємось між 
Сходом і Заходом. Здо-
були незалежність. Май-
дани показали: є україн-
ська нація. Але швидкість 
бачення самих себе не 
зростає. Тому (і не тіль-
ки тому) прагну привер-
нути увагу до „Україн-
ської філософії“ Ігоря 
Захари, який, вважаючи, 
що Україна, як і кожна 
країна, кожен народ, має 
право на свою власну 
філософську думку, яку 
потрібно знати, доклад-
но аналізує філософську 
культуру і в давній Украї-
ні, і в Києво-Могилян-
ській академії, і в Україні 
ХХ століття, зацікавлю-
ючи читачів розглядом 
філософських поглядів і 
філософів, і письменни-
ків. Так, і письменників 
— також:

„Сучасні письменники 
вважають, що література 
— це концентрація часу і 
людини. Вона не є засо-
бом соціального впливу, 
а тим паче — у звульга-
ризованому розумінні, 
не дзеркало реальності, 
а осмислення буття у різ-
них його проявах. Ніхто 
не буде сумніватися в 
тому, що саме осмислен-
ня належить до царини 
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політехнічна франкіана

Минулого тижня завершився конкурс стінгазет, присвячених 160-річчю від дня народження 
письменника, публіциста, науковця, громадського діяча Івана Франка. 

Стінгазети до роковин генія
На жаль, лише в п'яти 

інститутах Політехніки 
студенти спільно із про-
світянами підготували 
стіннівки. І зробили це 
дуже старанно, намагаю-
чись охопити різні сфери 
життя Франка.

Найактивніше до 
конкурсу долучилася мо-
лодь ІБІД. Під керівниц-
твом голови осередку 
Товариства „Просвіта“ 
ІБІД, доцента кафедри 
будівництва конструкцій 
і мостів Богдана Білін-

ського студенти під-
готували аж сім робіт 
на тему „Франко — ре-
волюціонер“.

Чимало зусиль до-
клала до створення 
стінгазет інженер ка-
федри фотограмметрії 
та геоінформатики 
ІГДГ, активна просві-
тянка Тетяна Рома-
нишин. Одну газету 
присвятили життю та 
діяльності письменни-
ка, а другу — нещодав-
ній спільній поїздці 

політехніків у Криво-
рівню.

Свою лепту в 
пам’ять про велико-
го українця внесли й 
студенти кафедри ме-
неджменту персоналу 
та адміністрування 
ІНЕМ та молодь ІХХТ. 

Працівники та сту-
денти кафедри укра-
їнської мови ІГСН ще 
від травня розмістили 
свою стінгазету „Іван 
Франко: як много ва-
жить слово“, де можна 

дізнатися чимало ціка-
вого про постать Івана 
Франка, суспільно-полі-
тичну діяльність, спів- 
працю з іншими діячами. 

Отож, за підсумками, 
переможцями конкурсу 
стінгазет стали роботи (на 
світлинах) активістів ІБІД, 
друге місце посіли газети 
ІГДГ, а третє — ІГСН. Всі 
вони отримають невеликі 
призові премії від Това-
риства „Просвіта“ Львів-
ської політехніки.

Н. П.

філософії, становить її 
„термінус технікус“. У 
багатьох країнах світу 
письменники і поети, 
окрім художніх творів, у 
яких прихований філо-
софський смисл, пишуть 
і філософські твори. Зав-
дяки художній літературі 
і критиці філософія стає 
ближчою до широкого за-
галу людей, а вони обидві 
виконують важливу со-
ціальну роль, сприяють 
вдосконаленню“.

То ж закликаю: ша-
новні читачі, вдоскона-

люйтеся! Владо, читай і 
філософські, і художні 
книжки, думай про лю-
дей, їхній соціальний 
стан. Про стан нашої 
незалежної України. Бо 
фронт нині — не тільки 
на сході. Фронт і все-
редині України — та й 
провокований ззовні 
з прагненням об’єдна-
ти свої інтервеністські 
сили (і цілі) з непростим 
матеріальним і мораль-
ним станом українців. 
Формуймо, вдоскона-
люймо свою волю і свій 

дух. Прислухаймося до 
Івана Франка: „Політи-
ка — то не балакання 
на празниках та собор-
чиках! Вона вимагає не 
тільки вправного язика 
і міцних грудей, але та-
кож відважного серця, 
сильного характеру і 
завзяття і того духу не-
залежності, якого у нас 
цілими віками вбивали 
і притлумлювали різні 
чинники“.

„Лиш боротись — 
значить жить!“ — на-
гадує нам Іван Якович. 

Прислухаймось! Тоді, 
можливо, і владу оби-
ратимемо і розумом, і 
кордоцентрично. Як і 
належить вільним укра-
їнцям. Про це не раз го-
ворив Ігор Захара, який, 
на жаль, минулого року 
відійшов у вічність.

Ласкавого Неба Тобі, 
Ігоре! 

Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру 

наукової 
журналістики                                        

ЗНЦ НАНУ і МОНУ
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крок до успіху

Зміни в місті та країні під силу молоді
Львівська міська рада та програма стажування „Перший 

кар’єрний крок“ презентували для молоді багаторічний 
проект — Lviv Young Project. У Львівській політехніці за підтримки 
відділу працевлаштування університету 1 листопада для студентів 
розповіли про можливість участі в цьому проекті та його переваги. 

Головна мета Lviv Young Project 
— зорганізувати активних молодих 
людей і спільним зусиллям напрацю-
вати стратегію розвитку міста Льво-
ва за конкретними напрямами.

— Львів має власну стратегію 
розвитку до 2020 року. Пріоритети 
вибудувано на рівні представників 
різних середовищ міста, зокрема 
з працівниками Львівської міської 

ради, ІТ і бізнес-сфери, вищими на-
вчальними закладами тощо. В кож-
ного структурного підрозділу є пев-
ні завдання для свого середовища. 
Саме молодь має потенціал до гене-
рування цікавих і креативних ідей, 
тож Lviv Young Project об’єднує тих, 
хто готовий думати задля вирішення 
цих завдань. Завдяки креативній мо-
лоді у міській раді зреалізовано 30% 

ідей, — наголосила під час зустрічі 
з політехніками керівник персона-
лу Львівської міської ради, очіль-
ник програми стажування „Перший 
кар’єрний крок Галина Бордун.

Для студентської молоді Lviv 
Young Project — це передовсім 
можливість набути перший профе-
сійний досвід; самостійно обравши 
тему, написати проект, який згодом 
можна буде реалізувати; навчитися 
працювати в команді (команди фор-
мують через онлайн-анкети з різних 
вишів та молодіжних середовищ). 
Команди впродовж січня розроблять 
та затвердять плани впровадження 
своїх проектів, пройдуть навчання, 
а через півроку — презентують ре-
зультати перед іншими учасниками 
та експертами міста з різних питань. 

Цьогоріч ЛМР обрала вісім ак-
туальних тем для соціальних про-
ектів: профорієнтація школярів, 
ІТ напрям, культура, архітектура, 
екологія, dog friendly city, інститут 
міста та можливість втілити якусь 
власну ідею.

Реєстрація для участі в Lviv 
Young Project триває до 24 листопа-
да. Докладну інформацію та анкету 
для участі розміщено на сайті Львів-
ської міської ради.

Наталія ПАВЛИШИН

інтелектуальні змагання

Найрозумніші політехніки змагалися 
між собою
Аж дев’ятнадцять команд (більшість — збірні), до яких 

увійшли студенти різних інститутів та курсів, взяли участь 
у загальноуніверситетській грі „Що? Де? Коли?“, яка відбулася 1 
листопада у Львівській політехніці. Перемогу здобула команда ІКНІ 
„Ми невиспані“ (Анастасія Полянська, Софія Копач, Іван Шелегеда, 
Любомир Копач, Василь Мнагурний, Віталій Маковейчук) — вона 
представлятиме Політехніку у Львівській лізі гри.

— Мав нагоду спостерігати за 
грою в попередні роки, тож можу 
сказати, що цьогоріч зацікавлення 
молоді було значно більше. Зреш-
тою і рівень самих гравців щороку 
зростає, відчутно, що студенти 
готуються. Запитання на грі сто-
суються найрізноманітніших сфер 

життя, тож треба бути всебічно під-
кованим, щоб успішно зіграти. Ця 
гра була дуже активна, емоційна —
відчувався азарт і запал студентів, 
— розповів співорганізатор „Що? 
Де? Коли?“, четвертокурсник ІТРЕ 
Павло Модь. — „Що? Де? Коли?“ 
спонукає студентів також навчи-

тися працювати в команді. Адже 
кожна людина думає по-своєму, а 
команда мусить дати єдину спіль-
ну відповідь, тобто за короткий час 
треба дійти до консенсусу. 

Організатори (активісти Колегії 
та профкому студентів і аспіран-
тів) кажуть, що обдумують мож-
ливості в майбутньому проводити 
„Що? Де? Коли?“ двічі на рік. Усе 
залежить від бажання студентів. 
Та цьогорічна активність молоді 
продемонструвала готовність ін-
телектуально змагатися частіше, 
ніж раз на рік.

Наталія ПАВЛИШИН
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авторський проект

Спадщина української мови 
від часів Київської Русі

Сягнути глибин української мови, відкрити нові мірила 
її древності дала можливість ще одна зустріч у рамках 

авторського проекту мовознавця Ірини Фаріон „Від книги — 
до мети“, приурочена до Дня української мови та писемності.                                                                                              
3 листопада гість проекту науковець, завідувач кафедри української 
мови Житомирського державного педагогічного університету 
ім. І. Франка Віктор Мойсієнко презентував хрестоматію „Історія 
української мови (Х – ХІІІ ст.)“ (укладач Василь Німчук). 

— Для нашого з Віктором учи-
теля Василя Німчука щастя — це 
заглиблюватися в корінь націо-
нального буття. Тому говоримо 
про тексти, які роблять нас само-
бутніми й неповтор-
ними, хоча й написані 
церковнослов’янською 
мовою та є непростими 
для читання. Та ця цер-
ковнослов’янська мова 
заквітчана питомими 
українськими елемен-
тами, — зазначила на 
початку зустрічі Ірина 
Фаріон.

Н а д  „ І с т о р і є ю 
української мови (Х – 
ХІІІ ст.)“ академік почав 
працювати ще в 1970-х 
роках. Видати цю хрестоматію була 
його мрія. Як розповів гість зустрі-
чі, тоді Василь Німчук мав доступ 
до всіх книгозбірень та докумен-
тів, оскільки досліджував літера-
туру XVI ст., а поміж тим таємно 

вивчав і давню українську літера-
туру. Тож з іншими документами 
просив для дослідження оригінал 
„Ізборника Святослава“, списки 
„Повісті временних літ“, „Остро-
мирове Євангеліє“ та багато інших 
цінних джерел. 

— Цю хрестоматію не соромно 
показувати світові. Відтепер ні для 
кого з науковців світу нема пере-
шкоди, щоб вивчати ті тексти, як 
джерела походження української 
мови та літератури. Хрестоматія 
розвіває всі сумніви до чиєї спад-
щини належать „Ізборник Святос-
лава“, „Руська правда“, „Архан-
гельське Євангеліє“ тощо. Тобто 
це наукове видання доводить, що 
Київська Русь мовно була оприяв-
лена як українська, — наголосив 
Віктор Мойсієнко. — Ця хресто-
матія вкрай необхідна і мала б бути 
на кожній кафедрі, в кожній школі. 
Та, на жаль, вона видана накладом 
лише 200 примірників за кошт На-
укового товариства Т. Шевченка 

США. Досі більше ні-
хто не зацікавився, щоб 
профінансувати додат-
ковий наклад праці. 

У рамках зустрічі 
презентували також уні-
кальну працю Віктора 
Мойсієнка — „Історич-
на діалектологія укра-
їнської мови. Північне 
(поліське) наріччя“ та 
ще одну книгу Василя 
Німчука — збірку „Отче 
Наш“, де докладно ви-
світлено історію ви-

никнення молитви, її текстуальних 
трансформацій, а також традиції 
українських перекладів (понад пів-
сотні варіантів цієї молитви).

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

У Верховній Раді 2 листопада від-
булися парламентські слухання 
на тему: „Ціннісні орієнтації 
сучасної української молоді“. 
Доповідачі зауважили, що для 
молодого покоління питання гор-
дості за країну є природнє: молодь 
не відокремлює себе від незалеж-
ної України, вона є її частиною. 
Українська молодь — повноправна 
частина міжнародного молодіж-
ного співтовариства, вона актив-
но інтегрується із глобальними 
економічними, політичними і 
гуманітарними процесами. На 
думку учасників, пріоритетними 
сферами молодіжного життя, що 
потребують уваги від держави, є 
зайнятість молоді, забезпечення 
її житлом, підтримка талановитої 
молоді, популяризація здорового 
та безпечного способу життя. 

Усіх небайдужих львів’ян запро-
шують долучитися до тради-
ційної благодійної акції „Іде 
Миколай у дитячий край“. Як ста-
ти помічником Святого Миколая? 
Передовсім потрібно зателефону-
вати в управління молоді, сім’ї та 
спорту департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради 
за телефоном: 297-58-71. Підійти та 
вибрати собі листа, або отримати 
сканованого листа на електронну 
пошту. Придбати подарунки для 
діточок та до 12 грудня 2016 року 
передати їх у 522-й кабінет. Усі 
подарунки діточки отримають 
від Святого Миколая 19 грудня об 
11.00 під час святкової вистави в 
актовій залі ЗОШ-І № 2 (вул. Про-
світи, 2). За докладнішою інфор-
мацією звертайтеся за телефоном 
0984053772 (Ірина Лащенко ).

Нещодавно ГО „Інститут Суспіль-
них Ініціатив“ (Україна) та ГО 
Nowe Inspiracje (Польща) ор-
ганізували молодіжний обмін 
— „Між Галичиною та Європою“. 
Тема обміну стосується посилення 
регіональної співпраці між двома 
країнами, особливо в контексті 
спільної історії та культури Гали-
чини. Учасниками проекту стали 
24 молоді особи з української та 
польської сторін, які цікавлять-
ся питаннями розвитку молоді, 
громади та регіональної співпраці 
у Галичині. Завершальним етапом 
проекту стане серія просвітниць-
ких заходів у школах Львівщини. 

За матеріалами інформагенцій
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арт-проект

Бенкет для розуму, 
інтелекту
У Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького минулого 

четверга відкрили виставку творів видатних сучасних 
художників-графіків з України, країн Європи, Азії, Північної та 
Південної Америки. Вона має назву Міжнародний мистецький 
форум графіки Leopolis-2016 і є одним із найбільш масштабних 
у Центрально-Східній Європі оглядів естетичних ідей у галузі 
естампу.

117 художників із тридцяти країн 
світу, 237 робіт — три зали Націо-
нального музею зібрали найкращі 
графічні твори різних митців су-
часності. Сорок відсотків авторів 
— українці. Львів же 
обрано місцем прове-
дення цього амбітного 
проекту не випадково: 
він має великі традиції 
у розвитку графіки, а 
також у різні роки наше 
місто й Україну у світі 
достойно представ-
ляли і представляють 
такі митці, як Олена 
Кульчицька, Леопольд 
Левицький, Павло Ков-
жун, Олег Дергачов, 
Володимир Пінігін, 
Олег Денисенко тощо. До речі, Олег 
Денисенко — єдиний український 
графік, який є дійсним членом Рим-
ської академії сучасних мистецтв.

Leopolis-2016 — громадська іні-
ціатива. Тому й девізом було обра-
не ще середньовічне гасло Civitas 
Leopolis — viribus unitis, що означає 
„Місто Львів — об’єднані зусилля 
(громади міста)“. До організаторів 
заходу ввійшли відомі митці, нау-

ковці, громадські діячі — Любомир 
Медвідь (голова журі), Роксолана 
Шафран, Марко Сімкін, Ігор Кожан 
(генеральний директор Музею, го-
ловний куратор Форуму) та ін.. Ба-

жанням організаторів 
стала потреба зроби-
ти все можливе, „щоб 
кожна людина „захво-
ріла“ графікою так, як 
„хворіємо“ нею ми“. А 
також, показати сві-
тові, що „музи не мов-
чать, коли гримлять 
гармати“.

Якщо живопис — 
це поезія, задоволення 
для емоцій, то графіка, 
як зазначили митці, 
— бенкет для розуму, 

інтелекту. До експозиції ввійшли 
твори звичні й незвичні (викори-
стання кольорів) за мистецьким 
вирішенням для нас. Роботи різних 
країн і різних релігій опинилися в 
одному просторі: поряд висять тво-
ри китайських і японських митців, 
українських і польських — супереч-
ностей нема, бо всіх єднає одна мова 
— естетика.

На думку мистецтвознавця Рома-
на Яціва, „представлений на Форумі 
матеріал дає унікальну можливість 
зіставити множинні погляди на 
перспективи розвитку як україн-
ської, так і загальносвітової графі-
ки, виокремити найбільш значимі 
образні та техніко-методологічні 
відкриття, а також стимулювати 
суспільну думку в Україні щодо ве-
ликої сили елітарного мистецтва в 
пробудженні гуманістичних ідеалів 
як якісної альтернативи щодо чис-
ленних політичних колапсів нашої 
неспокійної реальності“. Така подія, 
вважає він, сприяє міжкультурному 
діалогу й достойна повторення.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко

6 листопада у Національ-
ному академічному театрі                                                 
ім. М. Заньковецької відбувся 
бенефіс заслуженої артистки 
України Олександри Гуменець-
кої. 40 років сценічної творчості 
— у творчому доробку акторки 
понад 50 ролей. Непересічне 
поєднання лірики й драматизму, 
внутрішня сила й самоіронія — 
таке втілення її героїнь, зокрема, 
Марії із ліричної комедії „Ромео і 
Джульєтта в кінці листопада“.

Всеукраїнський фестиваль од-
нохвилинного кіно з усього 
світу — „100 фільмів за 100 хви-
лин-2016“ завітає 10 листопада і 
до Львова. Це повноцінні фільми, 
кожен з яких розповідає історії, 
які, здавалось би, неможливо 
вкласти в одну хвилину. Серед ро-
біт — призери та учасники Оскару, 
Канн, Берлінале та інших премій та 
фестивалів. Показ відбуватиметь-
ся у кінотеатрах „Планета Кіно“, а 
також у Кінопалаці „Копернік“.

11 – 13 листопада Львівський 
драмтеатр ім. Лесі Українки у 
межах проекту „Фестиваль теа-
трів“ презентує великі гастролі 
„Дикого театру“. Цей театр — 
один із найяскравіших незалеж-
них колективів столиці. Відкриє 
гастролі легендарна вистава „Vій 
2.0“ за п’єсою сучасної авторки 
Наталії Ворожбит. Другою виста-
вою стане радикальна і провока-
тивна вистава-треш „Попи, мєнти, 
бабло, баби“ у постановці Максима 
Голенка. І третя — вистава-мані-
фест „Бути знизу“. Це розповідь 
про трьох жінок, які зустрілися 
на тренінгу „Як налагодити своє 
життя“ — проект створений як до-
слідження ставлення українців до 
проблем сексизму, позиції жінки в 
суспільстві.

П’ятий, ювілейний, фестиваль 
„Відкриваємо Падеревського“ 
11 – 14 листопада традиційно 
об’єднає видатних польських 
артистів із відомими україн-
ськими музикантами. Під час 
фестивалю відбудеться визначна 
подія — повернення єдиної опери 
композитора „Манру“ на львівську 
сцену. Понад сто років тому саме 
зі Львова ця опера помандрува-
ла до США і була презентована в 
Нью-Йорку на сцені Метрополі-
тен-опера.

За матеріалами інформагенцій
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осінній вірус

Вітрянка? Алергія? Ні — коксакі

Останніми тижнями поширилася інформація про хворобу, 
яку викликає вірус коксакі. Вона має ознаки звичайної 

недуги, а неодмінним „атрибутом“ захворювання є червоні 
пухирці на руках, стопах і навколо рота, деколи — у ротовій 
порожнині. Хворіють на коксакі переважно діти, однак і дорослі 
підхоплюють цю недугу. 

Нема причин панікувати
Цю хворобу у народі називають 

„рука-нога-рот“. Назвали її так 
на честь американського містечка 
Коксакі, де 1948 року перших пред-
ставників цього вірусу виявили ме-
дики Г. Долдорф і Г. Сіклз. Він на-
лежить до ентеровірусних захворю-
вань (такі як катаральна форма ГРВІ, 
герпетична ангіна, геморагічний 
кон’юктивіт. Загалом приблизно 70). 
Є до 30-ти різновидів вірусів коксакі, 
які поділяються на три групи енте-
ровірусів людини — А, В і С. 

Вірус коксакі — не нова недуга, 
тому нема причин панікувати. Як 
запевняє головний інфекціоніст 
Львівщини Наталя Тімко, її медики 
виявляють щороку. Під час одних 
форм їхній перебіг подібний на 
застуду з високою 
температурою, при 
гастроентеричній є 
шлунково-кишко-
ві розлади. Однак, 
наголошує медик, 
цього року шкірні 
висипання трішеч-
ки відрізняються 
від тих, які були у 
попередні роки, 
нині захворювання 
подібне на вітряну 
віспу чи краснуху. 
Тому хворобу часто плутають із ві-
трянкою чи алергією, позаяк їхні 
клінічні прояви доволі схожі. 

Звідки недуга?
Причиною захворювання є дис-

функції імунної системи. Ентерові-
русні інфекції передаються повітря-
но-крапельним шляхом (при кашлі, 
чиханні) і через руки. Найчастіше 
їх підхоплюють діти до 10-ти років, 
хоча хворіють і дорослі.

Переважно недуга минає у легкій 
формі, й організм її переборює само-
стійно за 7 – 10 днів. Лікувати вірус 

коксакі антибіотиком не можна, 
адже це інфекційне захворювання. 
Але діагноз може встановити лише 
лікар — педіатр, терапевт, сімейний 
чи інфекціоніст. 

Ліків від ентеровірусу немає, 
тому призначають ті медикаменти, 
що полегшують стан хворого — 
жарознижувальні, знеболювальні, 
спреї для горла й антигістамінні. 
При вірусі коксакі треба багато пити. 
Після зникнення висипки на її місці 
може лущитися шкіра, іноді відша-
ровуються нігті. Але це не повинно 
викликати тривоги. 

Ознаки
Зазвичай захворювання почи-

нається з високої температури (до 
39 градусів), яка може виникати без 

будь-яких катараль-
них проявів. Через 
якийсь час починає 
турбувати біль у 
горлі, загальна слаб-
кість, іноді — нудо-
та, кашель. Через 2 
– 3 дні з’являється 
висипка — маленькі 
червоні плямки ді-
аметром 1 – 2 мілі-
метри. Вона прояв-
ляється насамперед 
навколо рота, на 

ступнях і долонях. Червоні плямки 
чи невеличкі виразки можна запри-
мітити і в роті. Часто вони спричи-
няють свербіж. Висипає переважно 
дітей, але інколи й дорослих. Серед 
симптомів — невеликі набряки, ви-
разки.

Ознаки нездужання дорослих бу-
вають різні. Тип А вірусу проявить-
ся лише висипкою і почервонінням 
шкіри. При типі В хвороба має склад-
нішу форму. 

Оскільки вірус передається по-
вітряно-крапельним шляхом, тому 
якщо в хаті є хворий, то легко зара-
жаються інші. 

Найпоширеніше 
ускладнення — серозний 
менінгіт

Ентеровірусні інфекції, як і будь-
які інші хвороби, коли вони запу-
щені можуть давати ускладнення. 
Це менінгіт, енцефаліт, параліч, 
міокардит, перикардит, діабет, ін-
фекційний мононуклеоз, висипка і 
свербіж тіла, лущення шкіри, вираз-
ки, подразнення шкіри, герпетична 
ангіна, гепатит С. Серед найпоши-
реніших ускладнень — серозний 
менінгіт. 

— Уже два роки поспіль восени, 
на Львівщині зростає захворюван-
ня на серозний менінгіт. Торік його 
провокували ентеровіруси ECHO і 
коксакі В. Цього року також серед 
дітей і дорослих є випадки захворю-
вання на серозний менінгіт, — каже 
Наталя Тімко.

Недуги, які провокують ентеро-
вірусні інфекції, без проблем підда-
ються лікуванню. Серозний менін-
гіт має м’який перебіг, порівняно з 
іншими формами менінгіту. Лише 
треба вчасно звернутися до лікаря. 

Серозному менінгіту характерна 
висока температура, яку важко зби-
ти, головний біль, блювота, болісна 
реакція на яскраве світло та гучні 
звуки, млявість, апатичність. 

Чи є профілактика?
Вірус коксакі переважно виникає 

восени, рідше — навесні. За епі-
демії підхопити хворобу неважко, 
особливо тому, хто ще не хворів на 
цей вірус. Захворювання не виробляє 
імунітету, тобто, перехворівши раз, 
можна підхопити хворобу повторно. 
Але наступного разу вона минає в 
легшій формі. 

Профілактичних заходів, щоб за-
побігти недузі, немає. Єдина порада 
— не перебувати в місцях масового 
скупчення людей. Перед виходом із 
дому змащувати ніздрі оксоліновою 
маззю. Часто мити руки з милом і 
перевітрювати приміщення. Овочі 
і фрукти перед споживанням треба 
ретельно мити. Тобто медики ще 
раз нагадують про гігієну. Хворому 
необхідно виділити окремий посуд 
і рушник. 

Ірина МАРТИН
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універсіада

Пора студентських міжвишівських змагань
Наприкінці жовтня у 

Львівському національ-
ному університеті ветери-
нарної медицини та біо- 
технологій ім. С. Ґжиць-
кого відбулися змагання 
з танцювальної аеробіки. 
Студенти показували свою 
майстерність у хореографії 
таких танцювальних сти-
лів, як сальса, танго, джаз, 
модерн, аеробік-денс та 
вправах з елементами груп 
С і D. У цьогорічних зма-
ганнях узяли участь шість 
команд, що представля-
ли чотири виші, зокрема 
збірні ЛНУ ім. І. Франка, 
Львівської політехніки, 
УАД і Львівського ветери-
нарного ім. С. Ґжицького. 
У загальнокомандному 
заліку перше місце посіла 
команда ЛНУ ім. І. Фран-
ка. Друге місце — основ-
на команда УАД, третє 
— команда Львівської по-
літехніки. Четверте місце 
— у господарів змагань 
— команди Львівського 
національного універси-
тету ветеринарної меди-
цини та біотехнологій ім. 
С. Ґжицького.

Завершилась Універ-
сіада Львівщини зі спор-
тивного туризму, зма-
гання з якого відбувалися 
у Сколівському районі 
Львівщини. У заході взя-
ло участь 70 спортсменів, 

які представляли 5 команд 
ВНЗ Львівщини. За пе-
ремогу змагалися збірні 
Львівської політехніки, 
ЛДУФК, ЛНУ ім. І. Франка, 
Львівського інституту еко-
номіки і туризму та Львів-
ського торговельно-еко-
номічного університету.

Після ознайомлення 
з оновленою програмою 
змагань та проведення 
жеребкування, розпоча-
лась конкурсна програма 
біля туристської ватри, що 
охоплювала конкурси на 
найкращий табір, кухарів 
(приготування козацького 
куліша), туристичної пісні 
та фотографій.

На другий день, піс-
ля офіційного відкриття, 
розпочався крос-похід з 
елементами в’язання ту-
ристичних вузлів та орі-
єнтування на гору Лапата.

Усі команди, незважа-
ючи на дощ, а то й сніг, 
успішно подолали випро-
бування. Однак трійка 
переможців, порівняно із 
минулим роком, суттєво 
змінилась. У загальному 
підсумку — найкраще до 
нових умов адаптувалися 
студенти ЛДУФК, вони й 
посіли перше місце. Срібні 
нагороди виборола збірна 
ЛНУ ім. І. Франка. Третє 
місце здобули минулоріч-
ні чемпіони — студенти 
Львівської політехніки. 
Четверте та п’яте місця 
— у студентських команд 
Львівського інституту еко-
номіки і туризму та Львів-
ського торговельно-еко-
номічного університету.

У межах Універсіади 
впродовж 2 і 3 листопада 
визначилися переможці 
серед команд шахістів у 
двох підгрупах. Львівська 
політехніка виставила 
свою команду (кандидати 
у майстри спорту — Дани-
ло Сорока, Дмитро Козак, 
Богдан Леонтович, Ганна 
Трібуліна й першороз-
рядники — Назарій Пав-
лик, Тамара Волошенко) 
у першій підгрупі най-
сильніших, куди ввійшли 
команди ЛДУФК, ЛНУ 
ім. І. Франка, Львівсько-
го національного універ-
ситету ветеринарної ме-
дицини та біотехнологій 

ім. С. Ґжицького, ЛНМУ 
ім. Данила Галицького та 
Національного лісотехніч-
ного університету України 
(НЛТУ України).

Змагання відбувалися 
у Львівському шаховому 
клубі (вул. Фредра, 1). Їхня 
перша частина передбача-
ла проведення поєдинків 
за коловою системою — 
команда (чотири хлопця й 
дві дівчини) проти коман-
ди — у швидких шахах. Ко-
жен спортсмен мав по 15 
хвилин, щоб виграти або 
програти. Студенти Львів-
ської політехніки перших 
два турніри були попе-
реду всіх, потім почали 
поступатися суперникам. 
Основними супротивни-
ками політехніків стали 
команди ЛНУ ім. І. Франка 
й ЛДУФК.

Друга частина зма-
гань — шахи за правила-
ми „бліц“ — від команди 
виступало двоє хлопців 
і двоє дівчат, кожному 
давалося на гру по п’ять 
хвилин. Команда НЛТУ 
України в цих змаганнях 
участі не брала. Найкра-
щими у „бліці“ виявилися 
політехніки. У підсумку ж 
місця розподілилися так, 
як і після швидких шахів: І 
місце — ЛНУ ім. І. Франка, 
ІІ — Львівська політехні-
ка, ІІІ — ЛДУФК.

Підготувала                                            
Наталя ЯЦЕНКО
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Кросворд
Горизонтально:
7. Підвищене місце для натурниці, яка позує худож-
нику. 8. Середньоазійська вівчарка. 9. Українська 
Народна Республіка. 10. Та, що не йде до Магомета. 
11. Темно-смугастий різновид халцедону. 13. Мате-
матичний знак добування кореня. 15. Традиційний 
жіночий одяг в Індії. 16. Офіційна емблема держави. 
17. Поїздка артистів, спортсменів за певним марш-
рутом для гастрольних виступів, змагань. 19. Столи-
ця Бангладеш. 21. Людина, що має глибокі всебічні 
знання. 22. Лихвар у Бальзака. 25. Один із титулів 
феодальної аристократії. 26. Місто в Житомирській 
області. 28. Просвітчаста тканина. 29. Тупа частина 
сокири. 30. Людина, яка любить свою батьківщину, 
віддана своєму народові. 32. Декоративний камінь 
для виготовлення художніх виробів. 33. Фригійський 
раб-байкар. 34. Князь древлянських племен. 35. Ал-
тайський гірський баран; архар. 36. Предмет, що обе-
рігає від небезпеки, амулет, талісман.  
Вертикально: 
1. Суцільна кам’яна брила. 2. Фахівець з вищою медич-
ною освітою. 3. Норвезький полярний дослідник, який 
першим досягнув Південного полюса Землі. 4. Мор-
ська щука. 5. Французький художник-авангардист 
ХХ ст., який народився у Вітебську. 6. Коротка трубчаста 
кістка, що є складовою скелета пальців. 12. Індійський 
князь. 14. Місто в Полтавській області. 18. Обертова ча-
стина електричної машини. 20. Церковне вино. 23. Нау- 
ка, що вивчає будову людського тіла. 24. Людина, яка 
знає багато мов. 25. Невелика книжка, звичайно в м’якій 

оправі. 27. Одружена особа стосовно до своєї дружини. 
30. Велика монументальна парадна будівля, резиденція 
королівської особи. 31. Цей міфічний давньогрецький 
герой за допомогою Аріадни убив Мінотавра.
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Відповіді на сканворд, опублікований у числі 31

наш календар
10 листопада — Міжнародний день бух-
галтера. 
16 листопада — День працівників радіо, 
телебачення і зв’язку. 

Пам’ятні дати
10.11.1708 — російські війська Петра I зруй-
нували Батурин (столицю гетьмана Мазе-
пи), вирізавши всіх його мешканців.
10.11.1764 — маніфест Катерини II про ска-
сування Гетьманщини в Україні та усунен-
ня з гетьманства Кирила Розумовського.
10.11.1838 — помер український письмен-
ник Іван Котляревський.
10.11.1893 — помер Леонід Глібов, україн-
ський поет-байкар.
12.11.1929 — народився Зіновій Красівський, 
український поет і громадський діяч.
12.11.1967 — у Нью-Йорку розпочав роботу 
Перший світовий конгрес вільних україн-
ців.
13.11.1793 — помер український письмен-
ник, освітній i церковний дiяч, професор 
Києво-Могилянської академії Iгнатiй Мак-
симович.

13.11.1803 — у підземній в’язниці на Солов-
ках помер останній кошовий Запорізької 
Січі Петро Калнишевський.
13.11.1889 — народився Остап Вишня, тала-
новитий український сатирик і гуморист.
13.11.1923 — помер Іван Липа, український 
письменник i громадський діяч.
14.11.1716 — помер Ґотфрід Вільгельм Лейб-
ніц, німецький учений, математик і філо-
соф
15.11.1912 — народився Андрій Малишко, 
український поет.
15.11.1952 — помер Василь Кричевський, 
знаний український маляр, архітектор, 
графік.
16.11.1717 — народився Жан Лерон 
Д’Аламбер, французький філософ, мате-
матик і просвітитель, один із засновників 
диференційних рівнянь.
16.11.1878 — народився Михайло Паращук, 
український скульптор, один з авторів 
пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.
16.11.1924 — відбулася перша в Україні ра-
діопередача з Харкова.
16.11.1952 — померла Соломія Крушель-
ницька, всесвітньовідома українська опер-
на співачка.

J J J 

— Алло, бабусю, приїжджай, 
звариш нам борщ. 
— А мама де? 
— Мама у Фейсбукці. 
— А тато? 
— Тато в танки грає. 
— Ну добре, внучку, зараз 
перець і помідори на „Моїй 
фермі“ посаджу й приїду.

J J J
Сиджу на трьох дієтах. Двома 
не наїдаюся.
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експрес-оголошення
Вважати недійсними документи: 
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Шурка Миколи Романовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Пуненкової Альони Володимирівни;
студентський квиток № 10999955, виданий На-
ціональним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Рапцевича Івана Федоровича;
студентський квиток №  11000531, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Коваль Вероніки Любо-
мирівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дзіндзюри Володимира Петровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Гоменюк Анни Олегівни;
студентський квиток № ВК 10967138, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Сідлецького Святослава 
Павловича;
студентський квиток №  10283474, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Білого Ростислава Вале-
рійовича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Романів Тетяни Миколаївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Білоуса Іллі Ігоровича;
студентський квиток №  10999139, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Дмитренко Наталії Ана-
толіївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Петрінка Германа Вікторовича;
студентський квиток №  11341931, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Пасічник Анастасії Олек-
сандрівни;
студентський квиток №  11492282, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Макогончук Каріни Ми-
колаївни;
студентський квиток №  10966225, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Білецької Богдани Воло-
димирівни.

Дирекція ІЕПТ ім. В. Чорновола 
та колектив кафедри цивільної 
безпеки глибоко сумують з приводу 
смерті професора, д.т.н., академіка 
Міжнародної академії безпеки 
життєдіяльності

Георгія 
Григоровича 
Гогіташвілі

і висловлюють співчуття родині та 
близьким покійного.

разом із BEST

EBEC — змагання найкрутіших 
політехніків

Упродовж п’яти днів, 21 – 25 листопада, BEST (Board of 
European Students of Technology) об’єднає активних та 

креативних студентів Львівської політехніки для реалізації 
передових інженерних ідей, шляхом виконання теоретично-
практичних завдань із різноманітних галузей науки та техніки 
на Інженерних змаганнях EBEC 2017.

Інженерні змагання між студен-
тами технічних університетів Єв-
ропи відбуваються вже п’ятнадцять 
років поспіль. 

Як і завжди EBEC проходять у 
три етапи: локальний етап — на 
базах університетів, де діє органі-
зація BEST. Команди-переможці 
зможуть продовжити змагання на 
національному етапі, в якому задія-
но всі локальні осередки України — 
Львів, Київ, Вінниця та Запоріжжя. 
Наступним етапом стануть Загаль-
ноєвропейські інженерні змагання, 
які цього разу відбудуться у Брно 
(Чехія). 

У категорії Case Study студенти 
змагатимуться хто краще вирішить 
завдання технічного або економіч-
ного характеру. Значно динамічніша 

категорія Team Design змусить ко-
манду попрацювати проектантами 
технічних конструкцій. Специфіка 
та особливість цих завдань у тому, 
що практично з будівельного сміт-
тя за визначений час студенти мають 
створити певну модель, яка працю-
ватиме. Ці завдання базуються на за-
стосуванні основних законів фізики, 
зокрема динаміки, аеродинаміки, кі-
нематики та електротехніки. 

Отож, всі, хто спраглий за від-
чуттям азарту, цікавими знайом-
ствами та хоче випробувати свої 
знання, вміння і нерви на міцність, 
до 14 листопада 23.59 ще встигаєте 
зареєструватися для участі в Інже-
нерних змаганнях на сайті http://
best-lviv.org.ua/ebec/.

Н. П.

Реклама в „Аудиторії“

На внутрішніх сторінках  
(чорно-білий друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4 1/8 1/16

Площа, 
см2 450 220 110 50 24

Ціна, грн. 350 250 200 150 100

Примітка: непряма реклама, ювілей-          
ні та інші статті на замов лення — 
50% від тарифів.

На обкла динці  
(остання сторінка,  
повноколірний друк)

Частина 
шпальти 1 1/2 1/4

Площа, см2 450 220 110

Ціна, грн. 500 350 250

Виготовлення  
рекламного блоку  

на замовлення
Незалежно від місця розміщення               
і розміру:
• реалізація ідеї замовника                     
з викорис тан ням матеріалів замов-
ника — 150 грн.;
• реалізація ідеї замовника при 
пошуку матеріалів редакцією — 
250 грн.;
• від розробки ідеї замовника ре-
дакцією до виготовлення кінцево-
го зразка — 350 грн.

Система знижок
За три публікації – 5%, більше трьох 
публікацій – 10% від суми замовлен-
ня.

Крайній термін подання реклами —  
десять днів до виходу газети.

Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103.  
Телефон (0322) 258-21-33. E-mail: audytoriya@gmail.com
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МНОГАЯ ЛІТА!
Колектив кафедри менеджменту 
персоналу та адміністрування 
Інституту економіки і менеджменту 
Львівської політехніки сердечно вітає 
з ювілеєм свого харизматичного і 
мудрого лідера, завідувача кафедри, 
доктора економічних наук, професора

Галину Миронівну 
ЗАХАРЧИН.

і щиро бажає:
Продовжити сіяти добре, розумне і вічне,
Наповнити душі спраглих словом своїм магічним,
Іти освітянською нивою впевненим кроком,
Долаючи нові вершини, — і з кожним уроком
Знаходити Істину, мудрість життя пізнавати,
А тих, що йдуть поруч, — на вищу щаблину підняти,
Щаблину моральности, де ієрархія Духу
Згідно з законами Поступу, Часу та Руху
Веде до Світла, Добра, Любові, — до Бога,
Хай благословенною буде Ваша дорога! 

З глибокою шаною і щирою любов’ю,
колектив кафедри МПА
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Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 154136

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Ірини МАРТИН.

Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Ціна — 3,00 грн. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. 
Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 161763

В.о. головного редактора — Ярослава ВЕЛИЧКО

Заступник головного редактора —  
Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:
освіти і науки — Ірина ШУТКА
молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН
культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

Редакція залишає за собою право літературного 
редагування, скорочення текстів. 
Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 
За зміст і достовірність рекламних оголошень 
відповідає рекламодавець. 
При передруках посилання на „Аудиторію“ 
обов’язкове.
На першій сторінці світлина Наталі ЯЦЕНКО
На останній сторінці світлини Наталії ПАВЛИШИН.

  

до ювілею

„Моя Політехніка“
Адміністрація Львівської політехніки спіль-
но з освітнім студентським тижневиком 
„Аудиторія“, за підтримки Колегії та про-
фкому студентів оголошують збір світлин 
на виставку з нагоди 200-літнього ювілею 
університету — „Моя Політехніка“. 

Тематика фотографій — найрізноманітніша:

 • корпуси і цікаві закутки альма-матер;
 • слідами видатних політехніків;
 • життя університету вирує;
 • студенти, навчання, дозвілля.

Мінімальний розмір світлин 2480×3508 пік-
селів чи формату А4.

До участі запрошують усіх охочих. Надсилати 
світлини в електронному варіанті можна на 
електронну адресу: audytoriya@gmail.com та при-
носити за адресою: вул. С. Бандери,12, кімн. 229.

Останній день прийому світлин — 25 листо-
пада 2016 року.

для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
10 листопада — „Травіата“ (опера). 18.00.
11 листопада — „Летюча миша“. 18.00.
13 листопада — „Запорожець за 

Дунаєм“ (опера). 18.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
10 листопада — „Ханума“. 18.00.
11 листопада — „Блазні мимоволі“. 18.00.
12, 13 листопада — „Украдене щастя“ 

(прем’єра). 18.00.

14 листопада — „Крила. Вечір з 
Богданом“ (вистава Національного 
театру ім. І. Франка (Київ), 
присвячена Богданові Ступці). 18.00.

15 листопада — „Криза“. 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
11 листопада — „21. Naked voice“ 

(благодійна вистава). 19.00.
12 листопада — „Благодарний Еродій“. 

19.00.
13 листопада — „Так казав Заратустра“. 

19.00.
15, 16 листопада — „Казкар&Рибка@

Береза fiat. manu“(благодійний 
концерт). 19.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
11 листопада — „Том, Дік, Гаррі (Веселі 

хлопці)“. 19.00.
12, 13 листопада — „Том, Дік, Гаррі 

(Веселі хлопці)“. 18.00.
16 листопада — „Він, вона, вікно, 

покійник“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр імені Лесі Українки
10 листопада — „Перетворення“. 16.00.
11 листопада — „Viй 2.0“. 19.00.
12 листопада — „Попи, мєнти, бабло, 

баби“. 19.00.
13 листопада — „Бути знизу“. 19.00.
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СТІНГАЗЕТИ                                                        
ДО 160-РІЧЧЯ                  
ІВАНА ФРАНКА    11с.


